
PASTA
Spaghetti Bolognaise
Braised wagyu beef, tomato, scarmoza cheese
Tagliatelle al Salmone
Cream wodka sauce, salmon, cherry tomato, basil
Spaghetti all’ Aglio
Braised with shallot, garlic, chili, pesto parmesan

STARTERS
Caesar Salad
 • Add grilled chicken + 75
 • Add garlic prawn + 95
Tune a Tuna
Seared yellowfin tuna, lettuce,green bean, potato, 
egg, olive, red onion, lemon dressing
Banana Blossom
Roasted chicken, tomato, peanut, ram leaf, basil, 
sesame cracker, chili lime dressing
Thai Beef Salad
Seared AUS beef spiced, chili, coriander, red onion, 
tomato, local celery, fish sauce

225

265

235

280

225

225

205

DESSERTS
Cheese Cake
Cheese cake mousse with mango, cinnamon crumble
Lemonlicious
Coconut crumble, lemon curd, berry compote, meringue
Chocoholic
Mousse, ganache, salt & caramel gel, strawberry, oreo
Fruit a Lot
Seasonal fruit carving
Ice Cream ( scoop )
Coconut, coffee, chocolate mint, vanilla

125

135

155

155

80

ASIAN FAVOURITES
Banh Mi
Vietnamese baguette, Char Siu pork, house pate, 
lettuce, coriander, tomato, cucumber
Goi Cuon
Fresh spring roll, rice noodles, prawn, pork, 
cucumber, herbs, fish sauce
Bun Cha
Rice noodles, pulled chicken, herbs, bean sprout, 
peanut, crab spring roll
Beef Luc Lac
AUS beef, capsicum, traditional glazing sauce, 
steamed rice
Tom Rang Me
Prawn, tamarind sauce, steamed rice, spring onion, 
coriander
Com Chien Hai San
Fried rice, scallop, prawn skewer, egg
Egg Noodles
Mushroom, vegetable, kale, stir fry sauce, coriander, 
bean sprout, spring onion
Crab Spring Rolls
Green mango salad, crab, coriander, sweet & sour 
fish sauce

199

155

199

455

375

305

205

195

SOUP
Tom Yum Goong
Thai spicy & sour prawn soup
Traditional Pho
Rice noodles soup with beef or chicken, 
condiment and herbs
Roasted Tomato Soup
Garlic crouton, basil cream
Miso Soup
Tofu, seaweed, shitake mushroom, spring onion

155

155

125

165

BURGERS - SERVED WITH FRENCH FRIES
Crab Burger
Charcoal bun, crispy soft shell crab, green mango, 
daikon, carrot, tomato, lettuce, coriander
Black Angus Burger
Charcoal bun, black angus patty, cheddar cheese, 
bacon, caramelize onion, tomato, lettuce
Pulled Pork Burger
Burger bun, pulled pork, cheddar cheese, bacon, 
fried onion ring, BBQ sauce

315

305

255

MAIN COURSES
BBQ  Pork Rib
6 hours slow cooked pork rib, BBQ sauce, apple slaw 
& French fries
Chicken Tikka Masala
Indian spicy chicken, roti, tomato, red onion, coriander, 
rice
Lamb Shank
Braised in coconut curry, vegetable, sushi rice fitter
Butcher’s Cut Shank
Wagyu flank steak, shallot confit, blue cheese sauce, 
young potato
Saigon Seabass
Mango relish, coconut rice, gingered kale

380

365

485

555

525

All prices are quoted in
Vietnamese Dong (unit:1,000 VND)
and subject to 5% service charge

and 10% VAT.
Gluten free

Detox

Low fat

*In case of any food allergy, kindly inform us immediately.



155

155

125

165

380

365

485

555

525

CÁC MÓN MÌ
Mì Ý thịt bò bằm
Bò Wagyu, cà chua, phô mai scarmoza
Mì Ý cá hồi
Sốt rượu vodka, cá hồi, cà chua bi, húng quế
Mì Ý Aglio
Nấu chậm với hành tím, ớt, sốt tỏi, phô mai parmesan

KHAI VỊ
Sallad Caesar
 • Thêm gà nướng + 75
 • Thêm tôm chiên tỏi + 95
Sallad cá ngừ
Cá ngừ lửa hồng,xà lách, đậu xanh, khoai tây, trứng, 
cà chua, ô liu, hành tím, sốt chanh
Gỏi hoa chuối
Gà nướng, cà chua, bơ đậu phộng, rau răm, húng 
quế, hẹ tây, bánh mè, nước mắm chanh ớt
Gỏi bò kiểu Thái
Bò Úc lửa hồng sốt cay, rau mùi, hành tím, cà chua, 
cần tây, nước mắm

225

265

235

280

225

225

205

TRÁNG MIỆNG
Bánh vị phô mai
Kèm với xoài, bột quế
Bánh vị chanh vàng
Dừa nạo, rau câu chanh, mứt dâu, bánh men
Bánh sô cô la
Phủ sô cô la, sốt caramel, dâu tươi, bánh oreo
Trái cây dĩa
Trái cây theo mùa
Kem viên
Vị dừa, vị cà phê, vị sô cô la bạc hà, vị vani

125

135

155

155

80

ĂN NHẸ KIỂU Á
Bánh mì
Bánh mì Việt Nam, xá xíu, pate, xà lách, rau ngò,
cà chua, dưa leo
Gỏi cuốn
Bánh tráng cuốn tôm thịt, dưa leo, rau sống, nước mắm
Bún chả
Bún, gà xé, rau sống, giá, đậu, chả cua chiên
Bò lúc lắc
Bò Úc, ớt chuông, sốt truyền thống, cơm trắng
Tôm rang me
Tôm, sốt me, cơm trắng, hành lá, rau ngò
Cơm chiên hải sản
Cơm chiên, sò điệp, tôm, trứng
Mì trứng
Mì xào nấm và cải xoăn, rau ngò, giá, hành lá
Chả giò cua
Gỏi xoài, cua, rau ngò, nước mắm chua ngọt

199

155

199

455

375

305

205

195

SÚP
Tom Yum Goong
Súp tôm chua cay kiểu Thái
Phở Sài Gòn
Phở bò hoặc gà
Súp cà chua
Ăn kèm với bánh mì tỏi, sốt kem húng quế
Súp Miso
Đậu hũ, rong biển, nấm shi take, hành lá

BURGER - PHỤC VỤ KÈM KHOAI TÂY CHIÊN
Burger cua
Bánh mì đen, cua lột chiên giòn, xoài xanh, củ cải trắng, 
cà rốt, cà chua, xà lách, rau ngò
Burger bò Black Angus
Bánh mì đen, bò Black Angus, phô mai cheddar, thịt 
xông khói, hành tây sốt caramel, cà chua, xà lách
Burger heo
Bánh mì, thịt heo xé, phô mai cheddar, thịt xông khói, 
hành khoanh chiên, sốt BBQ

315

305

255

MÓN CHÍNH
Sườn heo nướng
Nấu chậm 6 tiếng, sốt BBQ, xà lách táo, khoai tây chiên
Gà cay Ấn Độ
Dùng kèm bánh roti, cà chua, hành tím, rau ngò, cơm
Cà ri cừu
Dùng kèm rau củ, bánh gạo chiên giòn
Hông bò Wagyu nướng than
Hành kho, sốt phô mai xanh, khoai tây nhỏ
Phi lê cá chẽm nướng
Sốt xoài, cơm nấu nước cốt dừa, cải xoắn xào gừng

Tất cả giá trên được tính bằng
Đồng Việt Nam (đơn vị:1,000 đồng)

chưa bao gồm 5% phí phục vụ
và 10% thuế GTGT

Không tinh bột

Các món
thanh lọc

Ít béo

*Vui lòng thông báo với nhân viên về các trường hợp dị ứng thực phẩm
  (nếu có)


